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Dato: 22. juni 2015  

 

 

Børn på Kanten 

Evalueringsrapport 

1 Udsagn fra projektet 

“Man glæder sig til at komme i skole, fordi man skal lave noget ud fra ens egne ideer. Og hver 

dag bliver man bedre til at få ideer.” 

Elev 

 

“Kontakten til den voksne verden er vigtig – at der ligger en forventning og et ansvar i et for-

pligtende samarbejde. Det skal ikke bare være pseudo-projekter. Det skal være virkeligt – det 

er vigtig for mig! Eleverne skal lære, at de ikke kan alt –det er der meget læring i!” 

Underviser 

 

“Entreprenørskab i undervisningen har endnu engang vist, at børn kan en hel masse mere, end 

vi nogle gange går og tror. Og de vil gerne, hvis den rette tillid vises dem og motivationen er til 

stede....og dét kan entreprenørskab!” 

Skoleleder 

 

“Det er så skønt, at se lyset i elevernes øjne, når de arbejder med deres egne ideer.” 

Borgerforening 
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2 Baggrund 

De fire herningensiske landsbyskoler i Kølkær, Haderup, Feldborg og Sinding-Ørre har sammen 

med Center for Børn og Læring (CBL) i Herning Kommune afviklet projektet Børn på Kanten i 

perioden april 2014 til oktober 2015.  

Projektets mål har været at inddrage eleverne som aktive ressourcer i løsningen af nærområder-

nes udfordringer. I dette arbejde har skolernes pædagogiske læringscentre (PLC) været det loka-

le omdrejningspunkt i samarbejde med de lokale borgerforeninger, som har været opgavestillere 

og sparringspartnere i forhold til, hvordan man kan revitalisere lokalområdet i en læringskon-

tekst, hvor elevernes ideer skal føre til lokale forandringer og tiltag. 

Projektet blev støttet økonomisk af Kulturstyrelsen. 

 

Målet med projektet har været: 

 

“Igangsættelse af flere entreprenante læreprocesser med fokus på autentiske læringsmiljøer, 

hvor elevernes læring og inddragelse af det omgivende samfund er omdrejningspunktet. Sko-

lelederen bruger skolebibliotekarfunktionen strategisk i skolens udvikling” (Uddrag fra projekt-

ansøgningen, 2013) 

3 Metode 

Nærværende rapport er udarbejdet på baggrund af aktiviteterne i projektet. Disse har blandt an-

det været opstartsmøde for involverede aktører, kurser i entreprenørskab for undervisere, ide-

camps for elever, evalueringsseminar samt entreprenørskabsforløb på de enkelte skoler 

 

I arbejdet med at få et brugbart materiale at evaluere ud fra er følgende metoder blevet brugt: 

 Kvalitative interview med elever, undervisere, skolebibliotekarer 

 Spørgeskemaundersøgelser lavet til borgerforeningerne, skolelederne og underviserne 

 Elevobservationer til idecamp og lærerobservationer til kursusdag.  

 

Evalueringen samler op på skolernes erfaringer med entreprenørskab i projektperioden. Derud-

over er målet med evalueringen at udpege nogle retninger for, hvordan skolernes pædagogiske 

læringscentre (PLC) kan understøtte og forankre arbejdet med entreprenørskab og samarbejde 

med eksterne parter. Så kort sagt rummer evalueringen både en opsamling af erfaringer og en 

samling af forslag til videre arbejde. 
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4 Entreprenørskab i undervisningen 

Entreprenørskab er for alvor blevet et ord, man som underviser skal forholde sig til. Entreprenør-

skab har været på den uddannelsespolitiske dagsorden siden 2006 og er nu med indførelsen af 

Nye Forenklede Fælles Mål blevet obligatorisk i alle fag. 

Formålet med at undervise børn og unge i entreprenørskab er, at de forlader uddannelsessyste-

met med evner og kompetencer til at tænke nyt, se muligheder og omsætte idéer til værdi. Disse 

kompetencer betegnes under et begreb som at være ’entreprenøriel’. 

Innovation og entreprenørskab er tæt koblede begreber, idet innovation kan siges at opstå, når 

eleven handler på muligheder og idéer. Uddannelse i entreprenørskab handler således i bred for-

stand om, at undervisningen er tilrettelagt så elever og studerende udvikler kompetencer inden 

for: 

 

 handlekraft  

 kreativitet 

 omverdensrelation 

 personlig indstilling 

 

Fonden for Entreprenørskab – Young 

Enterprise, som er en national tværmini-

steriel fond, definerer entreprenørskab: 

”Entreprenørskab er, når der bliver 

handlet på muligheder og gode idéer, og 

disse bliver omsat til værdi for andre. Den værdi, der skabes, kan være af økonomisk, kulturel 

eller social art.” 

Der ligger således i denne definition en forståelse af, at det ikke blot handler om, at flere børn og 

unge skal have evner og færdigheder, der sætter dem i stand til at skabe nye virksomheder men 

også, at det der skabes kan udfylde et samfundsmæssigt behov eller tilføre værdi til det kulturel-

le område; det kan fx være projekter, der medvirker til at løse miljømæssige problemer, lokale 

udfordringer eller sikrer social inklusion (Fonden for Entreprenørskab, 2015). 

I denne forståelse har projektet Børn på Kanten arbejdet med at give eleverne kompetencer til at 

arbejde kreativt med at løse udfordringer i lokalområdet med opdrag fra de lokale borgerforenin-

ger eller skolen. 
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5 Erfaringer fra projektet 

I dette afsnit udfoldes erfaringerne bag projektets aktiviteter. Erfaringerne bygger dels på op-

samling af data fra spørgeskemaundersøgelsen ved evalueringsseminaret halvvejs i projektet, 

samt de udsendte spørgeskemaundersøgelser og kvalitative interviews, der blev foretaget ved 

projektets afslutning. Der blev spurgt ind til: 

 

 Opstartsmødet d. 22. april 2014 

Involverede alle aktører. På mødet blev der udarbejdet en forandringsteori (bilag 1) 
til projektet 

 Lærerkursus d. 5. og 6. august 2014 

Alle undervisere deltog i et todages kursus i entreprenørskab (bilag 2) 

 Idecamp med elever d. 29. oktober 2014 

Alle skoler deltog i en fælles idecamp (bilag 3) 

 Generelle overvejelser og erfaringer fra projektet. 

 

Deltagernes svar er inddelt i kategorierne borgerforeninger, skoleledere, undervisere og skole-

bibliotekarer og elever.  

 

5.1 Borgerforeninger 

Borgerforeningerne har været vigtige aktører gennem projektet, da de var skolernes eksterne 

samarbejdspartner. Det har været borgerforeningerne, som har været opgavestillerne ved blandt 

andet idecamps. Når borgerforeningerne har fået en central rolle i projektet, skyldes det, at de 

har et aktuelt indblik i landsbyernes aktiviteter, udfordringer og muligheder. Derfor har det været 

vigtigt at sikre et godt samarbejde mellem skoler og borgerforeninger. Det var hensigten, at 

samarbejdet skulle forankres i skolernes PLC, men evalueringen har vist, at dette har været 

svært. Således er det kun i mindre eller nogen grad lykkedes at etablere et samarbejde. En bor-

gerforening udtrykker tilfredshed med, at skolerne har efterkommet deres ønsker i forhold til 

projektet, hvilket gav et godt forløb med gensidige gevinster. I det omfang det er lykkes at etab-

lere et samarbejde har begge parter udtrykt meget stor tilfredshed med hinandens indsats og 

gevinsterne i et samarbejde.  

En skoleleder udtaler i forhold til samarbejdet mellem PLC og borgerforeningen: “Der var et 

samarbejde mellem de pædagogiske læringscentre på de forskellige skoler og mellem vores 



 

 

 

7/12 
 

PLC og Borgerforeningen. Jeg ville gerne have samarbejdet yderligere med vores skolebiblio-

tekar om forløbet, men vi oplevede et stort tidspres pga. reform og nye arbejdstidsregler. Vi 

håber at kunne intensivere fremadrettet”.  

 

5.2 Skoleledere 

Skolelederne udtrykker generelt tilfredshed med projektet og ser muligheder i skolebibliotekar-

funktionen i forhold til arbejdet med entreprenørskab. Skolebibliotekaren ses som den faglige 

person, som kan: “[...] følge op på skolens arbejde med entreprenørskab ved at inddrage det på 

team- og personalemøder” .  

Et stort nedslagspunkt for skolelederne er samarbejdet mellem skole og borgerforening. I for-

hold til samarbejdet mellem skole og den lokale borgerforeningen peger skolelederne på, at de i 

de fleste tilfælde har oplevet, at de blev taget seriøst, hvilket har haft en enorm betydning, da de 

derigennem har knyttet tættere kontakt til lokalsamfundet. En lokal borgerforening sprang dog 

fra projektet, hvilket betød, at den nærliggende skole ikke oplevede et gensidigt samarbejde 

borgerforening og skole imellem.  

Et andet fokuspunkt er samarbejdet mellem skolerne. Her pointerer lederne gevinsten i, at man 

møder andre skoler på forskellige erfaringsniveauer i relation til entreprenørskab. Dette giver en 

god dynamik, da nye entreprenørskabsskoler kan høste erfaringer fra de erfarne entreprenør-

skabsskoler, men også at de nye kan udfordre de erfarne med nysgerrige spørgsmål. Noget af 

skolernes samarbejde har også kastet andre samarbejder og projekter af sig, hvilket kan ses som 

en sidegevinst.  

For de to skoler, som ikke tidligere har arbejdet med entreprenørskab, har projektet været et 

anslag og en opstart til at komme i gang med entreprenørskab på skolen. De har fået mulighed 

for at få et indblik i arbejdsformen og et indblik i, hvordan andre skoler griber arbejdet med en-

treprenørskab an. De to erfarne skoler har haft mulighed for at samarbejde med andre skoler om 

entreprenørskab, men også mulighed for at forankre og implementere entreprenørskab endnu 

mere i undervisningen og organisationen. En skoleleder fra en erfaren skole siger: “Måske øges 

indsatsen, når man skal sammenligne sig med andre skoler, fordi det forpligter.” 

 

5.3 Undervisere og skolebibliotekarer 

Denne kategori er sammensat af funktionerne undervisere og skolebibliotekarer, da det har vist 

sig, at disse funktioner kan være svære at skille ad på en lille skole. Evalueringerne understreger 

da også dette, da skolebibliotekarerne havde svært ved at sondre imellem, hvornår de var i un-

derviserrollen og skolebibliotekarrollen i dette projekt. Dog har det været tydeligt, at skolebiblio-

tekarfunktionen og PLC har haft en nøglerolle i projektet. Det har været denne funktion, som har 
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afgjort om den enkelte skole fik etableret et samarbejde med den lokale borgerforening og der-

med afviklet entreprenørskabsforløb. Dette blev meget klart, da en skolebibliotekar på en af sko-

lerne blev sygemeldt, hvilket blandt andet betød, at samarbejdet mellem skolen og den lokale 

borgerforening ikke blev til noget. Den pågældende borgerforening valgte at trække sig fra pro-

jektet. Om dette var grunden, vides ikke. Omvendt fortæller en underviser på en anden skole, at 

når skolebibliotekaren tager teten i forhold til entreprenørskab, er det en enorm ressource at 

kunne gøre brug af som underviser. Det frigiver simpelthen kræfter hos underviserne. 

Underviserne har udtrykt stor tilfredshed med projek-

tets underviserkurser og især med kombi  nationen af 

kursusdeltagelse og observation af egne elever ved 

idecamps. Kurserne gav teori og viden, imens ide-

camps gav oplevelser og afprøvning i samarbejde 

med andre undervisere. 

 

I forhold til idecamps er der også overvejende gode 

tilbagemeldinger “Kanon godt. Vi valgte at lave en 

tro kopi af campen til vores eget forløb. Ideen med 

at være flere skoler sammen er rigtig god – det har 

eleverne behov for. Det er nemlig det næste skridt i 

deres udvikling” udtaler en underviser. Alle deltagen-

de undervisere udtrykker samstemmigt, at samar-

bejdet på tværs af skolerne ved idecamps har været 

udfordrende men også godt og lærerigt - både for 

elever og undervisere. Ikke alle skoler har arbejdet 

med entreprenørskab som et led i den fagfaglige un-

dervisning men udtrykker, at det er det næste skridt i 

skolens arbejde med entreprenørskab. 

 

En underviser udtaler i forhold til idecamp på egen 

skole, at hun : “[..]kan mærke at eleverne var mere 

med denne gang. Godt med styring. Forløbet har været med til at udvikle eleverne, og de har 

en forståelse for, at de skal på banen og bidrage. Det skal være tydeligt for eleverne, at det er 

dem, der har ansvar. Men de har nogle gange svært ved at tage ansvaret.”. 

En anden erfaring fra et entreprenørskabsforløb på en skole lyder: “Det gode er, at eleverne får 

øjnene op for nogle ting, som man ikke ”bare lige” kan. Der er en masse forhindringer i vejen. 

Det kan være svært at få helt styr på tingene for eleverne. Eleverne har lært, at der skal være 

klarhed over alle aftaler med eksterne parter.” Dette udsagn støtter op elevernes oplevede au-

tenticitet i undervisningen. De arbejder pludseligt i andre rammer end kun klasseværelset og har 

også en samarbejdspartner – borgerforeningen – som forventer noget andet, end deres undervi-
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ser normalt ville forvente. På denne vis er underviserrollen også ny, da der skal være rum for, at 

eleverne kan afsøge forskellige muligheder, men samtidigt styring nok til at eleverne oplever 

tryghed. Denne balance omtaler flere af underviserne som ny og svær at håndtere som traditio-

nel underviser.  

 

5.4 Elever 

Ligesom i al anden undervisning er eleverne og deres læring kernen - dette er ingen undtagelse i 

entreprenørskab.  

Både skoleledere og undervisere oplever eleverne som mere motiverede og mere engagerede, 

når de arbejder med egne ideer. Dog understreger en underviser: “[...] at elever - (for hvem ar-

bejdsformen er ny) - kan have svært ved den frie tankegang. De er normalt meget styrede fra 

lærerens side, så måske vi som lærere, skal være bedre til at slippe eleverne løs?” 

I det kvalitative interview med eleverne blev det tydeligt, at det kan være svært for eleverne at 

italesætte entreprenørskab. Det virkede som om, entreprenørskab flød lidt sammen med den 

fagfaglige undervisning. Eleverne sidestiller dermed entreprenørskab med det at få ideer, hvilket 

også er validt i denne sammenhæng. Og i tilfældet med idecamps på tværs af skolerne vægtede 

eleverne (naturligvis) mødet med de andre elever højere end arbejdet med entreprenørskab. Det 

sociale spiller med andre ord en stor rolle for eleverne, men også det, at undervisningen er flyttet 

ud af vante rammer, har haft stor betydning: “Jeg er blevet bedre til at omgås mennesker og er 

ikke så genert mere” udtaler en 

elev og fortsætter: “Det er godt, 

at vi kommer ud og ser en ny 

skole og møder nye mennesker. 

Og maden var god!”. 

En anden elev tilføjer: “Det var 

lidt akavet at hilse på nogen, 

som man ikke kender – men 

også godt at møde nye børn. Så 

får man flere venner.”  

En underviser påpeger, at da de 

arbejdede med grupper på tværs 

af skolerne, var der mange ele-

ver som havde det lidt svært i de nye konstellationer, men der var også mange som strålede per-

sonligt og socialt. 

Set fra skoleledelsens og undervisernes synsvinkel har projektet bidraget med at få en større 

autenticitet ind i skolen i form af virkelige problemstillinger, som har en afsmittende effekt på 

elevernes ejerskab til læringen. Dette støtter godt op om elevernes udsagn om, at kunne arbejde 
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med egne ideer: “Man glæder sig til at komme i skole, fordi man skal lave noget ud fra ens egne 

ideer. Og hver dag bliver man bedre til at få ideer.”. 

Et element, som kunne have løftet eleverne endnu mere, kunne, ifølge en underviser, have været 

flere økonomiske midler til materialer og udstyr, som eleverne kunne gøre brug af til at lave pro-

totyper og andre visualiseringer af deres ideer. 

 

6 Opsummerende pointer 

Dette afsnit vil opsummere evalueringens pointer og samle dem i en oversigt, som i kortfattet 

beskriver de mest centrale erfaringer og aspekter fra projektet. Derudover skitseres der også 

nogle spørgsmål, som er opstået undervejs og som kunne være nye undersøgelsesområder i 

fremtiden for skolerne og lokalsamfundet. 

 

6.1 Erfaringer 

 Tættere samarbejde mellem det pædagogiske læringscenter (PLC) og skoleledelsen 
styrker udbredelsen af entreprenørskab på – og udenfor skolen. 

 Ansvaret for eksternt samarbejde skal fordeles på flere personer på skolen - ellers 
tabes det. 

 Skoleledelsen skal prioritere kompetenceudvikling i entreprenørskab - gerne foran-
kret i PLC. 

 Kursusform til kompetenceudvikling af undervisere skal vekselvirke mellem oplæg og 
afprøvelse i praksis - og gerne med elever. 

 God ide at blande erfarne med mindre erfarne skoler i entreprenørskab. Det højner 
indsatsen og udbyttet. 

 Involvér eksterne partnere og forpligt hinanden på samarbejdet.  

 

6.2 Fremadrettede områder 

 Evalueringen påpeger, at alle parter synes godt om læringsforløb mellem skoler og 

borgerforeninger. Så hvordan kan borgerforeningerne fremover blive en endnu større 

medspiller i elevernes læring og ikke kun ved idecamps? 
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 Det har vist sig, at idecampen på tværs af skolerne har kastet meget godt af sig på 

elev-niveauet. Kan man fremover formalisere samarbejdet mellem skolerne på elev-

niveau og bruge det i andre læringssammenhænge? 

 

 Elevinterviewet har vist, at eleverne har svært ved at sætte ord på entreprenørskab 

og deres læring herigennem. Dette har til dels også været tilfældet for andre aktører i 

projektet. Så hvordan får man et fælles sprog for entreprenørskab i klasseværelset, 

på skolen og i lokalsamfundet? 

  

6.3 Bekendtgørelse om folkeskolens læringscentre 

 
D. 1. august 2014 trådte en ny bekendtgørelse for folkeskolens læringscentre (PLC) i kraft 

(https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=163930). Bekendtgørelsen beskriver 

læringscentrets formål og opgaver. PLC skal udover formidling af læringsressourcer og under-

støttelse af skolens undervisere også være koordinerende og formidlende funktion i forhold til at 

hjælpe skolens undervisere i arbejdet med de nye forenklede fælles mål og skolereformens nye 

tiltag; længere og mere varieret skoledag, den åbne skole, innovation og entreprenørskab i fage-

ne og meget andet.  

I kraft heraf har projekt Børn på Kanten vist, at mange af de funktioner, som PLC skal varetage 

fremover, har været en stor del af projektet. Godt nok som et forsøgsområde i første omgang, 

men erfaringerne fra projektet spiller godt op imod skolebibliotekarens nye rolle på skolen. I den 

sammenhæng har det også vist sig, at PLC’et på en lille skole har brug for intern opbakning og 

støtte for ledelsen. Udover at definere sig selv – hvilket naturligvis er en tidskrævende proces – 

er det også vigtigt, at PLC’et får formidlet, hvad det kan gøre i forhold til at understøtte undervi-

serne i deres arbejde med eleverne. Det er først, når det interne er på plads, at den optimale gro-

bund og ro for et eksternt samarbejde – måske med borgerforeninger – kan etableres og finde et 

leje, hvor alle oplever værdi i samarbejdet. Og vigtigst af alt – at eleverne trives og udfordres i 

deres læring. 

 

Projekt Børn på Kanten har i hvert fald vist, at man med entreprenørskab i undervisningen kan 

gøre et hæderligt forsøg på at revitalisere lokalsamfundet med udgangspunkt i elevernes læring. 

 

7 Bilag 

Bilag 1: Forandringsteori: http://kortlink.dk/gxyd  

Bilag 2: Kursusbeskrivelse for entreprenørskabskursus: http://kortlink.dk/gxym  

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=163930
http://kortlink.dk/gxyd
http://kortlink.dk/gxym
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Bilag 3: Materiale fra Idecamp: http://kortlink.dk/gxye  

Bialg 4: Konklusioner og ideer fra midtvejsevaluering: http://kortlink.dk/gxyg  

 
 

http://kortlink.dk/gxye
http://kortlink.dk/gxyg

